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DE GEMEENTE DELFT 
 
Delft is een stad van contrasten. Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische 
binnenstad (en om Delfts blauw). Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en 
Deltares. Een stad van monumenten en experimenten. 
Delft heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste 
oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA van Delft. Ook 
vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de 
gemeentelijke organisatie. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke 
vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen. 
 
 
ERFGOED 
 
Het cultuurhistorisch erfgoed maakt Delft tot een aantrekkelijke en leefbare omgeving en draagt 
bij aan een versterking van de identiteit van de stad en de regio. Het erfgoed biedt kennis van het 
verleden en inzicht in het heden. Bij erfgoed gaat het onder meer om kennis en kunde op het 
gebied van archeologie, monumenten, geschiedenis en archieven. De informatie en collecties zijn 
toegankelijk voor particulieren, bedrijfsleven en overheid.  
 
De activiteiten rondom erfgoed betreffen onder meer onderzoek, advisering, publieksbereik, 
educatie en digitale ontsluiting. Tot voor kort waren de meeste van deze activiteiten gebundeld in 
Erfgoed Delft, een Zelfstandige Bedrijfseenheid, bestaande uit Museum Prinsenhof, Stadsarchief 
Delft en Archeologie Delft. Per 1 januari 2019 gaat Museum Prinsenhof als zelfstandige entiteit 
verder en worden het Stadsarchief Delft, Archeologie Delft en Advies Monumenten gevormd tot 
een afdeling Erfgoed en onderdeel van de gemeentelijke organisatie.  
 
Op deze manier kan de nieuwe afdeling Erfgoed zich ontwikkelen tot een breed 
Erfgoedexpertisecentrum voor de stad en de regio en bijdragen aan de ambities van de stad.  
 
 
DE ORGANISATIE EN DE AFDELING ERFGOED 
 
Delft heeft een platte organisatiestructuur. De lijnorganisatie bestaat uit twee managementlagen: 
de directie en de afdelingshoofden/managers. Het primaire proces is verdeeld over portefeuilles 
(met daarbinnen afdelingen): Samenleving en Veiligheid, Ruimte en Economie, Dienstverlening en 
Bestuur. Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap nog beter vorm te kunnen geven kent 
Delft programmeurs, die een opdrachtgevende rol hebben. De afdelingen zijn opdrachtnemer. De 
afdeling Erfgoed gaat per 1 januari deel uitmaken van de portefeuille Samenleving, waar cultuur 
gepositioneerd is. 
 
De nieuwe afdeling Erfgoed wordt gevormd door 3 teams, te weten het team Stadsarchief Delft, 
het team Archeologie & Monumenten en het team Publiek. Een afdeling waar zowel beleid, advies 
als uitvoering vertegenwoordigd zijn. De afdeling bestaat dan uit 44 medewerkers. Daarnaast 
werken er wekelijks 60 tot 80 vrijwilligers gedurende 1 of meer dagen. Toegewerkt wordt naar een 
model waarbij de manager verantwoordelijk wordt voor de gehele personele aansturing met 2 
inhoudelijk coördinerende senioren.  
 
De afdeling herbergt verschillende (specialistische) vakgebieden, de medewerkers delen de 
passie voor cultuur en erfgoed. De afdeling is natuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van 



 

3 

 

wettelijke taken, zoals de archiefwet, erfgoedwet, omgevingswet, wet openbaarheid van bestuur 
en wet hergebruik overheidsinformatie. Zo beheert het Stadsarchief overheids- en particuliere 
archieven, beeld- en geluidscollecties en een bibliotheek, vanuit de verantwoordelijkheid voor het 
duurzaam beheer en het toegankelijk maken van informatie. Maar er liggen er óók opgaven voor 
de stad en gedeelde Delftse ambities waaraan de afdeling vanuit erfgoed perspectief een 
waardevolle bijdrage levert. Er is grote betrokkenheid en draagvlak voor de organisatieaanpassing 
en het afgelopen jaar zijn de teams - vooruitlopend op de nieuwe organisatiestructuur - al samen 
gaan optrekken. Zij hebben een gezamenlijke visie en missie en ambities geformuleerd. 
Geïnspireerd door het coalitieakkoord, het Cultuurkader 2016-2019 en de Agenda Delft 2040, zijn 
de ambities groot. ‘Delft als aantrekkelijke woonstad en toeristische topbestemming’ zoals 
geformuleerd in de Agenda Delft 2040 spreekt tot de verbeelding, een ambitie waarin de afdeling 
Erfgoed concreet van toegevoegde waarde wil en kan zijn.  
 
De ontvlechting en de eerste fase van de invlechting van de afdeling in de gemeentelijke 
organisatie wordt momenteel begeleid door een interim manager. Gezocht wordt nu naar een 
manager die het stokje overneemt en een sterke afdeling Erfgoed zowel intern als extern op de 
kaart zet.  
 
 
DE OPDRACHT EN DE INKLEURING 
 
AMBITIE 
De ambities van de afdeling zijn groot! De afdeling wil voor Delft en de regio het kennis- en 
expertisecentrum voor Erfgoed zijn. Een rol die alleen in goede samenwerking met 
Erfgoedpartners, zoals historische verenigingen en musea (Museum Prinsenhof), waargemaakt 
kan worden. Samen met de nieuwe manager wil de afdeling de mogelijkheid verkennen om de 
regionale rol verder uit te breiden. In aansluiting op de ambities van de stad kunnen Museum 
Prinsenhof en de afdeling Erfgoed elkaar versterken in hun profilering. Met het Museum bestaan 
nauwe banden en wordt het komend jaar onder meer samen opgetrokken in diverse activiteiten 
rondom ‘Het jaar van de gouden eeuw’. De ambitie voor de komende jaren is om óók de eigen rol 
van betekenis in en voor de stad als Erfgoedexpertisecentrum nog verder te verstevigen en extern 
meer ‘smoel’ te krijgen. Hiertoe zal het team publiek(sbereik) stevig in de steigers gezet moeten 
worden en het cultureel ondernemerschap van de afdeling verder ontwikkeld worden.  
Gezocht wordt een manager die de afdeling begeleidt bij deze externe oriëntatie en bij het 
vergroten van de zichtbaarheid en profilering in de stad en de regio. Hij/zij denkt in mogelijkheden 
en kansen, heeft ervaring met cultureel ondernemerschap, heeft een visie op hoe marketing en 
communicatie hierbij in te zetten en kan een eventueel eigen netwerk als springplank aanwenden 
om initiatieven of kansen te verzilveren. Is een netwerker en een samenwerker, weet de afdeling 
en medewerkers mee te nemen in deze denkwijze en hen te positioneren. 
 
INVOEGING 
De manager is de verbindende schakel tussen de afdeling Erfgoed en de andere afdelingen van 
de gemeente Delft. Hij/zij begeleidt de afdeling verder bij het op een soepele wijze invoegen in de 
gemeentelijke organisatie. Hij/zij weet als ambassadeur van de afdeling erfgoed op een 
inspirerende en verbindende wijze de nut en noodzaak van het betrekken van de bijzondere 
expertises over te brengen. Geeft samenwerkingsrelaties met andere afdelingen vorm, zorgt dat  
goede vakinhoudelijke aansluiting en afstemming wordt gerealiseerd en dat synergie wordt 
gecreëerd met afdelingen als bijvoorbeeld Ruimte, Veiligheid en Interne Dienstverlening en 
rondom bijvoorbeeld de implementatie/uitvoering van de Omgevingswet. Dit in een context 
waarbij de verschillende werkzaamheden van de afdeling Erfgoed niet alleen in het stadskantoor 
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worden uitgevoerd, maar ook op andere locaties. Zo is het Stadsarchief gevestigd aan de Gantel 
in Den Hoorn en Archeologie & Monumenten aan de Kluizenaarsbocht in Delft. De manager is 
verbindend, denkt in gedeelde kansen en oplossingen, betrekt op pro-actieve wijze de 
stakeholders in de organisatie, beweegt met enig gemak in een omgeving met verschillende 
belangen en weet resultaten te bereiken.  
 
TEAMONTWIKKELING 
Omdat vanuit verschillende locaties gewerkt wordt, wordt er extra belang aan gehecht dat alle 
medewerkers van de afdeling zich onderdeel voelen van de gemeentelijke organisatie. De 
manager weet op samenhang te verbinden en een team te smeden en sámen met de afdeling de 
ambities voor de toekomst concreet vorm te geven. Stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van 
het team als geheel en van de individuele medewerkers in hun werk en rolinvulling. De gezochte 
managementstijl is coachend, faciliterend en stimulerend, en met durf om tegelijkertijd ook aan te 
spreken, te spiegelen en uit te dagen. Brengt mensen verder in hun persoonlijke ontwikkeling en 
kan differentiëren in aanpak. Is in staat om situationeel te sturen, afhankelijk van de behoeften 
van de individuele professionals. Combineert oprechte aandacht voor zijn/haar omgeving met 
een professioneel zakelijke insteek. Vertegenwoordigt een mooie balans tussen mensgerichtheid 
en resultaatgerichtheid. 
 
Eigenaarschap en de ontwikkeling naar meer zelforganisatie zijn binnen de gemeente Delft 
leidende principes. Mede gezien de omvang van de afdeling zal de ontwikkeling richting meer 
zelforganisatie ook bij de afdeling Erfgoed aandacht behoeven. De nieuwe manager heeft ruime 
management ervaring en heeft eerder een vergelijkbare grote groep van mensen met 
verschillende expertises onder zijn/haar hoede gehad. Heeft een visie op zelforganisatie. Het is 
een pré als de nieuwe manager eerder een ontwikkeling naar zelforganisatie heeft gefaciliteerd. 
Hiervoor kan ook aangehaakt worden bij het gemeentebrede organisatieontwikkeltraject. 
 
De gemeente Delft is een ontwikkelgerichte gemeente die continu in beweging is. De Delftse 
dynamiek kenmerkt zich door een continue drang tot innovatie. Dit uit zich in een dynamische en 
informele werksfeer. Ook de 3-voudige sturing via de lijn, de programmeurs en de structuur van 
projecten en programma’s draagt bij aan een dynamiek waarin goede afstemming en het kunnen 
stellen van prioriteiten van belang is. Deze dynamische omgeving is bij uitstek geschikt voor de 
persoon die zich in zo’n context senang voelt en actief en constructief wil bijdragen aan de 
doorontwikkeling naar een professionele en resultaatgerichte organisatie.  
 
De manager Erfgoed maakt deel uit van het MT samenleving. 
 
Samenvattend wordt gezocht naar een manager die de wereld van het erfgoed begrijpt. Hoeft 
nadrukkelijk zelf géén expert te zijn op één van de expertisegebieden, maar heeft voldoende 
kennis van inhoud, reikwijdte en hedendaagse uitdagingen van de sector (als bijvoorbeeld de 
uitdaging van het e-depot), om zowel gesprekspartner van de medewerkers te zijn als de afdeling 
(in- en extern) te kunnen helpen positioneren. Heeft een duidelijke visie op hoe een afdeling 
Erfgoed met haar expertises bijdraagt aan de identiteit van de stad en weet dit op een 
inspirerende en enthousiasmerende wijze over te dragen. Gezocht wordt bovenal een ervaren 
manager die teams en individuele professionals begeleidt en faciliteert in hun ontwikkeling.  
 
De afdeling kijkt uit naar een manager die samen met de afdeling de verhalen van erfgoed kan 
verspreiden! 
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FUNCTIE-EISEN EN COMPETENTIES 
 
- WO werk- en denkniveau; 
- Ruime managementervaring en bewezen succesvol in het leidinggeven aan en het 

(door)ontwikkelen van teams en medewerkers in een publieke organisatie;  
- In staat de afdeling toekomstgericht door te ontwikkelen en een resultaatgerichte afdeling te 

organiseren; 
-  Aantoonbare affiniteit met cultuurhistorisch erfgoed; 
- Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;  
- Uitstekende communicatieve en netwerkvaardigheden. 
 
Persoonskenmerken: verbindend, ontwikkelgericht, pro-actief en ondernemend, open samenwerker, 
netwerker, communicatief sterk, resultaatgericht, inspirerend, energiek, coachend, stimulerend, 
durft aan te spreken, reflectievermogen en humor. 
 
 
WAT BIEDT DELFT 
 
Delft is volop in beweging. De functie van Manager Erfgoed biedt je een interessante plek in een 
dynamische omgeving, binnen het hart van het cultureel erfgoed van Delft.  
 
Delft is actief gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Dat betekent naast 
de mogelijkheden vanuit lerend werken ook deelname aan trainingen, opleidingen, 
congresbezoeken. Medewerkers worden gestimuleerd om ook zelf de verantwoordelijkheid te 
nemen om vanuit persoonlijke kwaliteiten optimaal te functioneren (persoonlijke leiderschap).   

 
Het maximum jaarsalaris voor deze functie bedraagt € 92.142,- bruto, gebaseerd op een 36-urige 
werkweek. De gemeente Delft heeft goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel 
keuzebudget.  
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DE PROCEDURE 
 
De gemeente Delft wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw 
sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot zondag 6 januari sturen naar 
danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met drs. Danielle Bogie op 
telefoonnummer 06 24788503. 
Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste 
selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten 
voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de gemeente Delft vinden plaats 
op maandag 21 januari 2019. Een eventueel vervolggesprek op vrijdagochtend 25 januari 2019. 
Een assessment maakt deel uit van de procedure. 
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